O novo perfil da
terceira idade brasileira
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Os brasileiros estão ficando economicamente independentes, ativos e com vontade de aproveitar mais a vida
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O

perfil da vovó em meio às linhas de tricô e
o vovô jogando dominó na praça está cada
vez mais raro. A população brasileira está
envelhecendo e de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2030,
teremos mais pessoas acima dos 60 anos que menores de 14. Com a chegada da terceira idade, o brasileiro está economicamente independente, mais consumidor e com muita vontade de aproveitar a vida.
Os aposentados Doremar Hreisemnou, 63
anos, e Viviane Gomes, 59 anos, são um ótimo
exemplo dessa mudança. O casal participa do Encontro da Maior Idade da Bancorbrás desde 2016
e encontraram nas viagens uma forma de manter
corpo e mente sãos. Ex-servidora da Companhia
de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
(Caesb), Viviane acredita que a velhice está mais
relacionada com a mente do que com o corpo e
sabe que seu estilo de vida é bem diferente de
quando seus pais tinham a mesma idade.
“A idade está na nossa cabeça. Hoje em dia você
faz muita coisa, viaja, lê e a internet faz você ter o
mundo muito mais perto. Então, acho que é bem diferente dos nossos pais. Até porque eles trabalharam
mais tempo. Nos aposentamos novos para realmente curtir a vida. Já temos os filhos criados, os netos. A
vida se tornou mais fácil”, afirma a aposentada.
As opções para continuar ativo são diversas, no
entanto, o casal não troca as viagens por nada. Viviane conta que já conheceu Holanda, Alemanha
e República Tcheca e a experiência foi maravilhosa. “As viagens com a Bancorbrás ajudam a nos
manter ativos. A gente vai conhecer coisas diferentes dentro e fora do nosso país e isso ajuda demais a nossa disposição. Viajar rejuvenesce, você
vê coisas novas e dá vontade de conhecer ainda
mais”, conta Viviane com alegria.
O nicho comercial para os maiores de 60 anos
está em alta no Brasil. A Agência de Viagens Bancorbrás, por exemplo, com mais de 30 anos no mercado já está na 25° edição do Encontro da Maior Idade
que irá acontecer em Búzios (RJ). As viagens em
grupos proporcionam novas experiências e criam
fortes laços de amizades. O diretor executivo da
agência, Junior Lins, explica que o planejamento
dos encontros é 100% voltado para a terceira idade,
desde o tempo de caminhada dos passeios até a
acessibilidade nos hotéis onde os viajantes ficam
hospedados. Desta forma a experiência se torna
muito mais proveitosa para os participantes.
“Iniciamos o processo todo com uma questão
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do ponto de vista comercial e fomos percebendo
que tinha muito mais nesta proposta dos encontros da terceira idade. As pessoas dessa faixa etária
transformam aquele momento em uma vida nova,
com amizades novas e até reencontros”, lembra o
diretor. Foi identificada uma oportunidade para
este segmento, com a possibilidade de criar algo
personalizado para eles. É um encontro especial
que permite que voltem à ativa com atividades em
grupo e possibilidades de fazerem novos amigos.
Por mais que a gramática cobre o uso do termo
idoso, os brasileiros estão provando que a conotação de vovôs já ficou para trás há muito tempo.
Lins relata que a equipe da Bancorbrás que faz

parte do encontro precisa ter muita disposição
para acompanhar o grupo todo.
“A gente costuma dizer que acompanhar um
grupo da melhor idade nas viagens da Bancorbrás
tem que ter um gás muito grande, porque eles
não param. Eles querem aprender, saber de todos
os detalhes do passeio, as histórias, querem dançar. Eles têm energia tanto intelectual, porque são
pessoas mais maduras, como do ponto de vista da
alegria, da animação”, revela Lins.
Para saber mais sobre o Encontro da Maior
Idade Bancorbrás acesse: https://www.bancorbras.com.br/agencia-de-viagens/lista-pacotes/25-encontro-bancorbras-da-maior-idade/
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